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Af Thomas Jeppesen

Med overvældende flertal stemte 
både Skovparken og Byparken - 
henholdsvis afdeling 14 og 16 - ja 
til den helhedsplan, der sikrer lige 
knapt en halv milliard kroner i 
støtte fra Landsbyggefonden til en 
renovering af de to afdelinger. 
 Beboernes ja er en 
forudsætning for at Svendborg 
Andels-Boligforeningen kan 
arbejde videre med den store 
renoveringsplan. 

Renoveringen omfatter bl. a.
•Nedbrydning og genetablering 
af facader og gavle
•Nye vinduer
•Nye køkkener og badeværelser
•Nye indgangspartier samt 
etablering af dørtelefoner
•Forskønnelse af udearealer
•Gemmengribende renovering af 
VVS-installationer og kloaker

•Etablering af nyt 
ventilationssystem 

”Der er tale om den største 
renovering på Sydfyn 
nogensinde”, siger Direktør 
Jørgen Berg Jensen og fortsætter, 
”Den endelige projektering løber 
henover efteråret, og jeg 
forventer at de første arbejder kan 
sættes i gang inden næste 
sommer.”

Resultatet i tørre tal:
Afdeling 14 - Byparken
Fremmødte husstande: 130
Antal ja stemmer: 258 
Antal nej stemmer: 2

Afdeling 16 - Skovparken
Fremmødte husstande: 104
Antal Ja-stemmer: 208
Antal Nej-stemmer: 0

Se også artiklen side 3 inde i 
bladet.
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Helhedsplanen i Hømarken er nu vedtaget

Deadline for næste nummer 

af SAB-Nyt er

mandag den 6. december
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Formandens klumme
Af John Andersen - Formand

Hømarkområdet
Jeg vil gerne starte med at takke 
beboerne i afdeling 14 og 16 for den 
store opbakning vedrørende 
afstemningen omkring helhedsplanen.
 Det glæder mig utroligt meget, at folk 
bakker så meget op om projektet. Med 
den store interesse, kan der ikke være 
tvivl om, at det vil give noget konstruktivt 
når arbejdsgrupperne skal i gang med 
at løfte de områder som beboerne har 
indflydelse på. Det er glædeligt at 
beboerne gerne vil have indflydelse på 
hvorledes området skal fremstå efter 
renoveringen. Jeg er sikker på at 
beboerne kan give rådgiverne en masse 
input, som kan indarbejdes i projektet 
vedrørende renovering af lejlighederne.
 Læs eventuelt mere om renoveringen 
andetsteds i bladet.
 
Seniorboliger på Linkenkærsvej
Ja det er jo et projekt som der har været 
skrevet og talt en del om i de sidste par 
år. Jeg kan oplyse, at Svendborg 
kommune i august måned har sat 
grunden i udbud med den klausul, at der 
skal bygges almene boliger. Sidste frist 
for indlevering af bud var den 20. 
september. Derefter har Svendborg 
kommune frem til den 31. december til at 
acceptere tilbuddet, hvorefter der skal 
udarbejdes en ny lokalplan for området.
 Boligforeningens bud på grunden er 
givet ud fra den jordbundsundersøgelse, 
der er udarbejdet for området. Den 

viser, at Svendborg kommune har brugt 
grunden til at skaffe sig af med råjord 
med videre fra andre projekter, som de 
har været involveret i. Det betyder at 
Svendborg Andels-Boligforening – hvis vi 
får grunden – står over for en meget stor 
oprensnings- og piloteringsopgave. Det 
er klart, at vi skal være sikre vedrørende 
vores tilbud på grunden, således at vi 
efterfølgende, hvis byggeriet skal 
opføres, kan overholde rammebeløbet i 
henhold til gældende lovgivning 
angående prisen pr. kvadratmeter.
  Ellers kan jeg oplyse om at 
Elmevænget har vedtaget, at de skal 
have renoveret deres afdeling. Det er 
også en af de sidste afdelinger som 
mangler at få en kærlig hånd.
 Ellers vil jeg her på faldrebet iøvrigt 
oplyse jer om, at vi efter 
repræsentantskabsmødet, havde et 
konstituerende møde i bestyrelsen, hvor 
Anne Jørgensen enstemmigt blev 
genvalgt som næstformand for 
organisationsbestyrelsen.

Kolofon
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Bål i haven – hvad må du brænde af?

Boligforeningen har henover sommeren modtaget en del henvendelser vedrørende 
afbrænding af bål i haver og på de fælles bålpladser rundt om i afdelingerne.

 I henhold til den gældende affaldsbekendtgørelse som Miljøministeriet udsendte 
i 2009, er det i byzonen kun tilladt at brænde rent, tørt træ af på særligt indrettede 

bålpladser. 
 Det er således ikke tilladt at brænde haveaffald af, og naturligvis må man heller 
ikke brænde trykimprægneret eller malet træ af. 

 Den eneste undtagelse er Sankt Hans aften, hvor det er tilladt at afbrænde 
ufarligt haveaffald.
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Af Jørn Wistesen Andersen
KUBEN Management

Forslaget til helhedsplan for fysiske arbejder i Svendborg 
Andels-Boligforenings afdeling 14 Byparken og afdeling 16, 
Skovparken er nu endelig vedtaget af beboerne på 
ekstraordinære afdelingsmøder den 26. august og den 7. 
september. 
 I afdeling 14, Byparken mødte beboere svarende til  i alt 
260 stemmer. Der blev afgivet 258 stemmer for 
helhedsplanen og 2 imod.
 I afdeling 16, Skovparken,  mødte beboere svarende til 
208 stemmer op og alle stemte for helhedsplanen.
 Op til afstemningerne er der blevet afholdt en række 
informationsmøder:

•  Den 21. juni 2010 (indkaldelse sammen med kort udgave 
af helhedsplanen) referat fra mødet uddelt til alle husstande. 
•  Den 22. juni 2010 (indkaldelse sammen med kort udgave 
af helhedsplanen) referat fra mødet uddelt til alle husstande. 
•  Den 28. juni 2010 (info-butik)
•  Den 5. juli 2010 (info-butik) 
•  Den 9. august 2010 (info-butik) 
•  Den 12. august 2010 (tyrkiske beboere) 
•  Den 16. august 2010 (3 møder, mest om genhusning) 
•  Den 17. august 2010 (2 møder - bosniske henh. iranske 
beboere) 
•  Den 18. august 2010 (2 møder – vietnamesiske henh. 
tamilske beboere) 
•  Den 23. august 2010 (Kosovo-albanske beboere) 

Det var en meget stor fornøjelse at se, at så mange mødte 
frem for at stemme og at informationen og medinddragelsen 
havde virket efter hensigten. Stemmetallene var meget flotte 
sammenlignet med de fleste andre helhedsplansager i 
Danmark, så det skal I rose jer selv for.

 Vi venter nu på, at Landsbyggefonden formelt skal 
godkende helhedsplanen i dens nuværende form, det vil sige 
godkendt af beboerne og af Svendborg Kommune.  Det kan 
ikke siges præcist, hvornår vi får grønt lys, men i planen, I 
har vedtaget, lægges der jo op til, at vi vil i gang hurtigst 
muligt, dvs. inden udgangen af i år. Landsbyggefonden har 
dog som bekendt det sidste ord i sagen, da det er dem, der 
bevilliger pengene. 
 Vi har fået en masse henvendelse fra beboere, der kunne 
tænke sig at komme med i de arbejdsgrupper, der skal 
nedsættes på de indsatsområder, hvor der alene er 
medtaget en ramme for udgifter til de pågældende arbejder. 
Beboernes engagement er rigtig fin i forhold til de fleste 
andre helhedsplaner, så her skal I også rose jer selv.

Der vil, som I ved, blive laver arbejdsgrupper på disse 
områder:
•  Endelig indretning af køkkener 
•  Endelig indretning af badeværelser 
•  Endelig indretning af udearealer 
•  Endelig indretning af indgangspartier 
•  Sammenlægning/nedlæggelse af lejligheder.

Alle de beboere, der har meldt sig til en eller flere 
arbejdsgrupper vil blive kontaktet direkte inden vi går i 
gang. Dette vil formentlig ske i løbet af efteråret, men 
afhænger også af, hvornår vi hører endeligt fra 
Landsbyggefonden.
 Der er god grund til at være optimistisk på vegne af 
Hømarken. I har som beboere vist jer at tage det fornødne 
ansvar og vedtage den plan for fremtidssikring af jeres 
boligområde, som er nødvendig, så klap jer selv på 
skuldrene for tredje gang.

	 Helhedsplanen vedtaget af beboerne

På de velbesøgte afdelingsmøder var både unge og gamle mødt frem for at stemme ja til helhedsplanen. 
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 7,7 millioner til sundhedsfremme i Hømarken

Af Thomas Jeppesen

Nyt projekt vil invitere beboerne i Hømarkområdet til at 
fortælle om deres idéer og ønsker for et sundt liv. 
7, 7 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen er netop havnet i 
Forebyggelsessekretariatet i Svendborg Kommune. 
Millionbeløbet er øremærket til projekt En sund hverdag – i 
Hømarken. Et projekt med fokus på aktiviteter, trivsel og en 
sund hverdag i området. 
 - Jeg glæder mig over, at vi kan få mulighed for at sætte 
nogle konkrete initiativer i gang i Hømarken. Det handler 
både om sundhedsmæssige tiltag indenfor kost og 
motionsområdet. Men i høj grad også om nogle mere 
boligsociale muligheder. Det skal selvfølgelig ske i et tæt 
samarbejde med beboerne i området, så de bliver 
inddraget i projektet, siger borgmester Curt Sørensen, 
Svendborg. 
 Projektet En sund hverdag – I Hømarken sættes i gang i 
begyndelsen af 2011. Det sker med en stor undersøgelse af 
sundhedstilstanden blandt områdets beboere. 
 - I samarbejde med områdets beboere vil vi få et 
overblik over de udfordringer beboerne oplever med at leve 
et sundt liv i Hømarken. Den viden vil vi bruge til at skabe 
bedre muligheder gennem de næste fire år, hvor projektet 
kører. Det kan være ved at skabe bedre motionsmuligheder, 

rygestopkurser eller ved at sætte fokus på kosten. Det er 
selvfølgelig vigtigt, at beboerne i området har lyst til at 
samarbejde med os og har lyst til at deltage aktivt for at 
skabe bedre trivsel og sundhed i deres boligområde, 
fortæller Sundhedskonsulent Jesper Eilsø, 
Forebyggelsessekretariatet Svendborg Kommune. 
 Projektet skal også ses i sammenhæng med den store 
renovering af området, som Svendborg Andels 
Boligforening og Svendborg Kommune nu igangsætter, med 
støtte fra Landsbyggefonden. 
	

 Flot 2. plads til SAB’s gårdmænd og håndværkere

Af Thomas Jeppesen

Igen i år stillede gårdmænd og håndværkere fra SAB 
et hold i den traditionsrige fodboldturnering, som fyns 
afdelingen af fagforeningen for Ejendoms- og 
servicefunktionærer hvert år afholder den første 
lørdag i september.
 Holdet har gennem de seneste 11 år altid 
hjembragt en pokal. Den eneste undtagelse var sidste 
år, hvor holdet måtte nøjedes med en skuffende 4. 
plads.
 I år blev det til en flot 2. plads – og det var kun 
fordi vinderholdet fra Odense havde en lidt bedre 
målscorer.
	 Et stort tillykke til holdet skal lyde her fra 
redaktionen af SAB-Nyt.
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Af Thomas Jeppesen

Det er en kold og stormfuld aften. Jeg er på vej til det 
traditionsrige afdelingsmøde i 9, 11 og 13, der i mange år 
har været henlagt til mødelokalerne ved Hotel 
Christiansminde. 
 Vestenvinden fejer ind gennem sundet. Jeg kan mærke 
det begyndende efterår. Jeg fisker mit kamera ud af tasken, 
hænger det om halsen og bevæger mig hen imod de små 
grupper af rygere der står udenfor mødelokalerne på Hotel 
Christiansminde og småsnakker. I det begyndende tusmørke, 
kan man se ind i de oplyste mødelokaler - formænd og 
dirigenter i gang med de sidste forberedelser inden 
mødernes start.
 Jeg går indenfor og præsenterer mig som SAB-Nyts 
udsendte. "Kom bare herind", smiler Preben Henriksen - der 
er formand for bestyrelsen i afdeling 9. "De to andre 
(formændene i henholdsvis afdeling 11 og 13, John Lauritsen 
og Carlo Christensen) har overtalt mig til at slutte en halv 
time tidligere i år - de har åbenbart ikke rigtigt noget at 
snakke om" - smiler Preben spøgefuldt, "Så vi må hellere se at 
komme i gang."
 Da Preben lidt senere er færdig med sin beretning, sniger 
jeg mig forsigtigt over på den anden side af gangen. John 
Lauritsen, der er formand i afdeling 11 har netop taget hul 

på behandlingen af indkomne forslag. Afdeling 11 diskuterer 
blandt andet om der skal opføres et nyt cykelskur. 
Diskussionen bevæger sig en smule udenfor emnet, da de 
fremmødte begynder at diskutere, hvor beboerne må stille 
deres cykler. Jens, der er medlem af bestyrelsen, opsummere 
diskussionen, ”Vi overlader det altså til den fejende magt, at 
fjerne og flytte cykler der står i vejen.”
 Med et smil til Jens som tak for den rammende 
formulering, lister jeg mig igen forsigtigt ud af lokalet. Ude 
på den tomme gang laver jeg et par hurtige notater, inden 
jeg går hen imod afdeling 13’s mødelokale.
 Jeg kommer ind i lokalet netop som Leif Reuter – medlem 
af afdelingsbestyrelsen – får ordet, ”Jeg vil gerne tilbyde at 
hjælpe, hvis nogen af beboerne har problemer med deres 
TV-signal eller indstillingen af deres TV”, siger Leif til 
forsamlingen. ”Sikken guttermand”, tænker jeg, og fisker mit 
kamera frem for at tage et billede af den venlige mand.
 Afdeling 13 er allerede fremme ved eventuelt. Snakken 
går om stort og småt. Alt kan drøftes - intet kan besluttes. 
Dirigenten lader alle der markerer få ordet, og da 
talerækken ebber ud, lyder de ord som mange venter på: 
”Så er der ta’ selv bord i restauranten – ta’ nu rigeligt, og 
velbekom jer.” 

   Reportage - de ordinære afdelingsmøder i 9, 11 og 13

Øverst tv. Karsten Brandt fremlægger budgettet i afdeling 11. Øverst th. En del af bestyrelsen i afdeling 13, Leif Reuter længst 
væk. Nederst tv. Der lyttes opmærksomt til Preben Henriksens beretning. Nederst th.: Buffeten der afslutter aftenen.
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Kontakten i Anemonen

Her kan du møde:
• Borgerservice
• Jobcentret
• Socialrådgiver 
• SSP- konsulent

Her kan du stille spørgsmål til medarbejdere fra 
Borgerservice og Jobcentret

Du kan også få udleveret relevante blanketter og hjælp, og 
du  kan også få oplyst om du får den boligsikring du er 
berettiget til

Du kan også få råd og vejledning af en sagsbehandler fra 
familieafdelingen eller en SSP-konsulent

Åbningstider:
mandage kl. 13.00-15.00, Byparken 42 2.th

   Anemonen ...

Anemonen - Hos Narges

Anemonen - Hos Narges har åben 
mandag - torsdag fra kl. 10.30 – 13.30

Narges har altid kaffe og te på kanden og tid til en 
snak

Du kan også læse dette nummer af 

SAB-Nyt på www.svanbo.dk

Vores projekt i Byparken har nu været i gang siden februar 
2010, og vi har 7 hold der kommer her fast hver uge. Vi 
starter nye hold op til oktober, november og december og 
derefter kan vi ikke tage flere nye brugere ind.
 Den 5. september havde vi et møde for tamilske kvinder 
på Hømarkskolen, hvor en tamilsk vægtstoprådgiver fortalte 
om konceptet. 
 Den 3. oktober vil der være et tilsvarende møde for 
tyrkiske kvinder i Skovbyhus. Her kommer der en tyrkisk 
vægtstoprådgiver og fortæller om konceptet. Vi håber 
naturligvis på stort fremmøde.
 I november måned håber vi at kunne få et møde i stand 
for kosovo-albanske kvinder. 
 Ud over de faste tilbud, som er gymnastik og 
madlavning, har vi løbende forskellige arrangementer, og i 
samarbejde med anemonen har vi også en gåklub, som 
mødes hver fredag kl. 10. 
 Fredag den 17. september var gåklubben en tur på 
Skarø, hvor vi var ude på Revet og bagefter nød vores 
medbragte mad hos ”Tante Sofie”, som er en lille hyggelig 
café i Skarø By.

Ved spørgsmål om projektet er man meget velkommen til at 
henvende sig på vores lille kontor i Byparken 42, 1. mf eller 
på tlf 30174760 eller 30174761

I øvrigt har vi pr 1. september fået en ny medarbejder, 
Lisbeth, som skal erstatte Mette, da hun går på barsel den 
20. september.

Venlig hilsen
Mette, Lisbeth, Birthe og Monika

   Nyt fra S M U K (Sunde Mennesker Uanset Kultur)
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Af Dennis Andersen
Strynøvej 8, 1. tv.

Det er en glæde som beboer og afdelingsbestyrelsesmedlem 
at være vidne til den service der ydes i vores afdeling samt 
hvordan nye beboere bliver modtaget når de flytter hertil. Er 
der behov for hjælp til udfyldelse af fejl og mangel liste, eller 
man sågar har fået en forkert lejlighed, så står teamet med 
varmemester Verner Hansen i spidsen altid klar med et smil 
på læben og hjælpende hånd og løser de problematikker der 
måtte være. 
 Vi kan vist alle huske den strenge vinter vi havde efter 
jul, også her var serviceniveauet i top, der blev ryddet sne 
og saltet i døgndrift, og kunne bilister ikke komme fri, så trak 
de små gule traktorer os fri. 

 Alle beboere i vores kvarter kan uden tøven kontakte 
vores varmemester og vide at der bliver taget hånd om det 
man måtte have på hjerte, alt fra en lille snak til et køleskab 
der ikke virker, intet er for stort eller småt. 
 Derfor håber jeg også at vores team meget snart får de 
personalefaciliteter de fortjener og faktisk har haft krav på i 
mange år, tænk at vi i år 2010 byder på sådanne forhold, 
men det er forhåbentligt snart fortid……. 
 Gode forhold på arbejdspladsen lige fra baderum til en 
up to date maskinpark er med til at skabe arbejdsglæde for 
de ansatte. 
	 En stor tak til Verner, Randi og Henrik for den indsats I til 
dagligt yder!
 (Red - På de netop afholdte afdelingsmøder, blev det 
besluttet at bygget et nyt velfærdsrum for gårdmændene i 
afdeling 7, 8, 12 og 15. Arbejdet sættes igang i 2011.)

   Roser til vores varmemester og gårdfolk på Strynøvej

Punkt 1 - Referater fra seneste 2 møder
Godkendt og underskrevet

Punkt 2 - Forretningsorden for bestyrelsen
Underskrevet af Arne Christensen og Bo Erik Nielsen

Punkt 3 - Renovering Hømarken
JBJ gennemgik det seneste forløb i sagen. Herunder det flotte 
fremmøde i begge afdelinger samt den store opbakning til 
renoveringen. Resultatet af afstemninger samt kommunens 
godkendelse af helhedsplanen er fremsendt til 
Landsbyggefonden. Der kan forventes svar fra LBF i oktober 
måned. Tiltrådt

Seniorboliger Linkenkærsvej
JBJ redegjorde for udbudsmaterialet og de udfordringer, der 
ligger i pilotering og forurening.

Medlemssituationen
SAB har ca. 4100 medlemmer hvoraf ca. 1100 bor i 
foreningens lejligheder.

Tomme boliger
Der er pt. ca. 60 tomme lejligheder i afdeling 16 og 6 tomme 
i afdeling 13.

Punkt 4 – De tomme lejligheder i afdeling 13 kan ikke udlejes 
som 3-værelses og med en størrelse på omkring 110 m2. Der 
anmodes om kr. 100.000 fra dispositionsfonden til afdækning 
af ombygningsmuligheder. Tiltrådt

Punkt 5 – Renovering af afdeling 12 Elmevænget, beregnet 
anskaffelsessum ca. 18 mio. Der indstilles i lighed med andre 
renoveringer, at der ydes 10 % fra trækningsretten. Tiltrådt

Punkt 6 – Eventuelt 
Drøftet situationen i oplægget til lukning af Hømarkskolen og 
de konsekvenser der kan få for udlejningssituationen i 
området. .

   Referat fra det seneste møde i Organisationsbestyrelsen

   Svendborg Kommune barsler med ny lokalplan for Tankefuld

Af Thomas Jeppesen

Svendborg Kommune oplyser, at et forslag til en ny lokalplan 
for den nye bydel - Tankefuld - i den vestlige ende af 
Svendborg, bliver sendt i høring i løbet af oktober måned.
 SAB har sideløbende med udarbejdelsen af den nye 
lokalplan, undersøgt muligheden for at bygge senior- og 
familieboliger i den nye bydel.

 “Vi har en god fornemmelse af at Svendborg Kommune 
har lyttet til vores ønsker”, siger direktør Jørgen Berg Jensen 
til SAB-Nyt.
 En ny lokalplan ventes vedtaget i byrådet i 2011, og 
umiddelbart herefter kan kommunen igangsætte 
byggemodning og grundsalg.
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Afdeling 1 og 3 - 
Nylandvej og Rødeledsvej
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde - mandag den 
30. August 2010. 

1. Valg af dirigent
Bente Kjær

2. Afdelingsbestyrelsens beretning
Torben Olsen fremlagde beretning. 
Debat om det offentlige område ved 
Nylandsvej.
Beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af budget 2011
Torben Olsen fremlagde budgetterne
Budget afdeling 1 godkendt
Budget afdeling 3 godkendt

Orientering ved John Tofting om 
regnskab 2009

4. Indkomne forslag
Forslag nr. 1 – 2 – 3
Forslag sendes til urafstemning i 
afdeling 3

Forslag 4, parkering
Med forslaget menes en opfordring 
vedr. parkering.
Forslag ikke sat til afstemning.

Forslag 5, Indkørsler
Ken ikke vedtages, da kommunen skal 
godkende overkørsler
Forslag faldet

Forslag 5, Bestyrelse
Forslag vedtaget

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem
Erik Hjortø, Nylandsvej 45
19 stemmer
Svend Muhlig, Nylandsvej 51
28 stemmer
Svend Muhlig valgt

6. Bestyrelsen sidder i 
repræsentantskabet
Stemmes ikke

7. Valg af suppleanter
Erik Hjortø nr. 1
Erik Rasmussen nr. 2

8. Eventuelt
Intet

Afdeling 4 - Brydevej 
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde - mandag den 
23. august 2010
	
1. Valg af dirigient
Ole Hansen

2. Bestyrelsens beretning
Intet refereret

3. Godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for 2011, samt orientering 
om regnskab for 2009
Budgettet godkendt

4. Indkomne forslag
- Nyt tag: Der er aftalt et nyt møde, når 
tal og muligheder for energibesparende 
foranstaltninger med mere er undersøgt 
af Tofting

- nye altaner: Der er aftalt et nyt møde, 
når tal og muligheder for 
energibesparende foranstaltninger med 
mere er undersøgt af Tofting

- Haver i nederste lejligheder:
1 stemme for – 7 imod. Forslag faldet

- Nye rum til gårdmænd:
12 for forslag nr. 1, der dermed er 
vedtaget

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem

Peter Svendsen er genvalgt

6. Valg af suppleanter
Allan Krautwald
Birte Riis Hanson

7. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Peter Svendsen
Yvonne Hansen
Grete Hansen

8. Eventuelt
Intet
	

Afdeling 5 og 6 
- Glentevej
Referat af ordinært afdelingsmøde, 
tirsdag den 24. august 2010 på Hotel 
Svendborg
Af Rikke Pensdal Wilde

1.Valg af dirigent
Jørgen Berg vælges og dagsorden 
godkendes.

2.Beretning for perioden siden sidste 
møde
Formand John Andersen aflægger 
beretning. 2009 har ikke budt på stor 
økonomisk aktivitet
Afd. 5: Døre, postkasser, arbejdsdag, 
legeplads.
Afd. 6: Ikke slemt med vand i kældre
Bemærkninger til beretning: 
• Hvorfor er møde ang. råderet ikke 
afholdt som aftalt på sidste møde?
Det er en forglemmelse. 
• Beslutningsreferat skal kigges 
igennem, så man ikke glemmer noget.
• Beboere er velkomne til at minde 
bestyrelsen om glemte møder. Behøver 
ikke vente til afdelingsmødet. 
• Står problematik omkring kældre i 
afdeling 6 stille?
Nej, tages løbende hen ad vejen.
• Bestyrelsen skal holde møder i løbet 
ad året. 
Beretningen godkendes.
4 undlader at stemme
56 stemmer for

3.Godkendelse af driftbudget.
Regnskab gennemgås af John Tofting:
Spørgsmål til regnskab afd. 5: 
• Afd. energiforbrug – uddybes. (Anni 
Favilla ønsker yderligere uddybning).

   Referater fra afdelingsmøder i afdeling 1 til 24

Redaktørens kommentar:
Hvis du undrer dig over, at du i 

dette blad kan læse en masse 

referater fra andre af SAB’s 

afdelinger, så skyldes det, at det 

er billigere at trykke alle 

referater i et blad fremfor at 

lave individuelle versioner af 

bladet til den enkelte afdeling. 

Det står endvidere enhver frit, at 

lade sig inspirere af, hvad der 

forgår i de andre afdelinger.
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• Kan man få en anden og billigere 
rente på lån i forbindelse med ydelse 
ved renovering?
Ja, men det skal stilles som forslag.
• Balance, note 2, hvorfor flere 
lejligheder end der faktisk er?
Lejemålsenheder, carporte tæller med. 
Spørgsmål til regnskab afd. 6:
• Hvad dækker posten 
”Varmeregnskab”? Afregning til 
Brunata.
• Antennebidrag – overskuddet 
kommer retur til beboerne.
Driftsbudget gennemgås af John 
Tofting:
Spørgsmål til driftbudget afd.5:
• Hvorfor er ”Drift af fællesvaskeri” 
budgetteret mindre i 2011 end i 2009?
De foregående år er vaskeriet brugt 
mindre end i 2009.
• Hvornår skal beløbet afsat til 
beplantning bruges?
Afsat til løbende beplantning, bruges 
ikke altid.
Driftbudget afd. 5 vedtages 
enstemmigt.
Spørgsmål til driftbudget afd. 6:
• Der er tvivl om, hvad 
”Henlæggelser” er
Jørgen Berg uddyber.
• Der gives udtryk for bekymring for, 
om der er penge til nye tage, når de 
behøves.
Jørgen Berg uddyber. Der spares op til 
nye tage, og med mindre der kommer 
dyrere udgifter end forventer, vil der 
være penge til tagene. 
Driftbudget afd. 6 vedtages 
enstemmigt.

4.Indkomne forslag
Forslag nr. 1 – ønske om at 
huslejestigninger for afdeling 6 
specificeres ud:
16 stemmer for.
Enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 2 - ønske om at penge afsat 
til petanquebane deles ud: Der er 
uenighed om, om der i det hele taget er 
afsat penge til petanquebanen. 
Det fremgår ikke af nogen 
beslutningsreferater. Der bliver enighed 
om at stemme om, hvorvidt der skal 
laves en petanquebane.
Det vedtages enstemmigt, at der ikke 
bliver lavet en petanquebane.

Forslag nr. 3 - råderetskatalog:
Pga. tidsmangel udsættes forslaget til
For afdeling 6, den 13.10.2010 kl. 
19.00 i fælleslokalet.

For afdeling 5, den 14.10, 2010 kl. 
19.00 i fælleslokalet.
Alle er enige i udsættelse.

Forslag nr. 4 - hvor skal et nyt 
varmemesterkontor ligge:
Dyr løsning – Nybyggeri ved blok 7-11:
Stemmer for: 10
Billig løsning – eksisterende kælderrum 
ved siden af vaskerum:
Stemmer for: 41 
Ny løsning – eksisterende kælderrum i 
blok 7-11.
Stemmer for: 0
Det vedtages, at det nye 
varmemesterkontor skal ligge ved siden 
af vaskerum.

Forslag nr. 5 – Forbedringer af vaskeri:
1)	 Ny bordplade, god belysning og 
nyt affaldsstativ.
Stemmer for: 12 
Stemmer imod: 20
Forslaget er faldet
Resten af forslag 5 trækkes tilbage af 
forslagsstiller

Forslag nr. 6 
Forslaget trækkes tilbage af 
forslagsstiller.

Forslag nr. 7 – Ingen affaldssække i 
containerne:
Stemmer for 2
Stemmer imod 5
Forslaget er faldet

Forslag nr. 8 - ekstra tørretumbler
Stemmer for: 28 
Stemmer imod: 9
Forslaget er vedtaget.

5. Valg af formand
John Andersen genvælges enstemmigt.

6. Valg af 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Pia Elefsen genvælges enstemmigt.
Dina Jensen er valgt

7. Valg af suppleanter
Tom Poulsen vælges som 1. suppleant.
Vibeke Jørgensen vælges som 2. 
suppleant.

8. Valg til repræsentantskab
Pia Elefsen genvælges
Claus Preuthun genvælges
Dina Jensen er valgt.
Rikke Wilde vælges som suppleant.

9. Eventuelt

• Hvorfor håndhæves det ikke at der 
ikke må stå rod og ting på opgangene?
Klage skal sendes til Thomas Jeppesen 
på kontoret.
• Skal det koste kr. 500, når beboerne 
samlet ønsker at låne fælleshuset?
Ja, der skal stilles forslag på 
afdelingsmødet, hvis man ønsker at 
ændre i betingelserne for lån/leje af 
lokalet uden beregning. 
• Der bør gøres mere opmærksom på, 
at haverne i afd. 6 skal holdes af 
lejerne, bedre information til nye lejere.
• Garager, hvornår kan murværket 
pudses op?
Mureren kommer forbi og kigger, er det 
overkommeligt, bliver det lavet.
• Postkasserne er utætte, brevene bliver 
våde. John Tofting vil tænke over det. 
• Postkasser ved husene bliver flyttet, 
når posthuset siger, at de skal flyttes. 
• SAB-Nyt – Der søges ”nyt blod” i 
redaktionsgruppen – man kan få hjælp 
til at udarbejde artikler.

Afdeling 7 - St. Byhavevej
Referat af ordinært afdelingsmøde 
onsdag den 25. august 2010.
Af Jørgen Jørgensen

1. Valg af dirigent: 
Jørgen fra hovedbestyrelsen var 
dirigent

2. Bestyrelsens beretning:
På markvandringen har man vedtaget 
ændring i beskæring af buske der har 
været en del tale om hjørnet ved 
slotsvængevej - måske mere beskæring 
der af hensyn til trafiksikkerheden. 
Heldigvis er der ikke sket noget uheld 
endnu
 Hvad kunne bestyrelsen tænke sig i 
det kommende år?
 Der ønskes fortsættelse med at få 
lavet små enklaver mellem blokkene, 
flere borde og bænkesæt. De isatte 
branddøre er pt. i en reparationsfase.
 Rikke, du har været knagende 
dygtig til at følge op. Du skal have tak 
fra Kirstens og min side.

kommentarer:
Ole - kommunen og afd. 7 lavede 
engang en studehandel om kloak i 
hjørnet, hvor der ligger meget vand. 
Studehandlen er aldrig blevet overholdt 
fra kommunen, kun af boligforeningen, 
der beskærer buskene.

Ole - Der er et træ og en busk ovre ved 
mig, der er gået ud. Rikke og Otto - vi 
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har ikke set det, men nu ved vi det og 
vil gøre noget ved det. Dette blev istemt 
af John Tofting.

3. Regnskab og Budget
Ole - Side 7 - underskud dækkes af 
dispositionsfond Hvordan hænger det 
sammen med disse henlæggelser? John 
bemærkede at det dækkede underskud 
ikke figurerede på afd. 7.s regnskab.

Otto - udgifter 1,8 M istedet for 1,6 M - 
det med flexlån contra fast forrentede. 
Flexlån er lave nu. Otto opfordrer 
boligforeningen til at tænke sig om 
angående de låntyper, man anvender.

Budget
Der er lagt op til en huslejeforhøjelse 
på 3 procent.
Rikke beder folk huske på, at det ikke 
er den eneste forhøjelse, der kommer 
Der har jo været en huslejesænkning i 
år.

Rikke - Administrationsbidraget hæves - 
hvorfor det? Otto: flere grunde - renter 
mv.

Vedligeholdsbudget
Der kommer en bemærkning til dørene
Bestyrelsen vil tage stilling til renovering 
og lakering af gadedøre, poster, der 
figurerer på budgettet med i alt 
165.000 kr.
Kirsten vil hellere have pudset ind i 
stedet for tilsætninger - endnu en 
opgave til undersøgelse i den nye 
bestyrelse.

Der stemmes om budgettet
30 for, enstemmigt vedtaget

4. Indkomne forslag
- Parkering på boldbanen - forslaget om 
ingen biler på boldbanen er vedtaget 
forslaget 

- Opsættelse af fodbold mål - (forslaget 
ændredes til opsætning af net, fremfor 
nye mål). Forslag vedtaget.

- Et skur til cykeltrailere
Forslaget om trailerskur er trukket 
tilbage med håb om at bestyrelsen 
beskæftiger sig med emnet.

- Forlængelse af kældernedgange
Forslag om forbedring af 
adgangsforhold til kælderen. Forslaget 
trækkes - John Tofting undersøger 
muligheden for skure, halvtage mv.

- Bygning af nyt varmemesterkontor.
forslaget om varmemesterkontor er 
vedtaget enstemmigt

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem
Kirsten Ugilt valgt
Erling Sørensen – Ny formand
Otto Wikkelsø

6. Valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen
Meshcheryakova Elakerika

7. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Erling Sørensen
Otto Wikkelsø

8. Eventuelt
Intet

Afdeling 8 - Strynøvej
Referat af ordinært afdelingsmøde 
torsdag den 26. august 2010. 
Af Jørgen Jørgensen

1. Valg af Dirigent 
Verner Hansen

2. Bestyrelsens beretning
Poul Erik gjorde rede for noget af det 
arbejde, bestyrelsen har foretaget i 
årets løb, og som fortsætter, et arbejde, 
som i særlig grad går på forskønnelse 
af områderne med træer og buske, 
hvor de mangler.

3. Regnskab og budget
John orienterede om regnskabet og 
gennemgik budgettet inden det kom til 
afstemning.
 Der var en del snak om, hvorfor 
vaskeriet gav det store underskud, men 
som John Tofting forklarede, så er 
vaskemidler dyre, og indkøb af dem 
kan ske på en ene eller anden side af et 
regnskabsårs afslutning, og kan dermed 
rykke pænt på beløbene.
 Da talen kom på planlagt 
vedligehold var der en diskussion om, 
hvorvidt det kan betale sig at reparere 
de gamle kældervinduer, men der er 
ikke penge til at udskifte 300 vinduer 
nu.
 Porttelefoner repareres i den takt, 
de går i stykker - der skiftes indmad.
	 Budgettet blev vedtaget enstemmigt

4. Indkomne forslag
Forslaget om gelændere i 
kælderskakter blev vedtaget

Forslaget om kummer til cigaretskod 
blev forkastet

Forslaget om Låse på ure i opgange 
blev vedtaget - det sker i den takt som 
problemerne opstår.

Forslag om at få parabol tilladt blev 
trukket - det er tilladt.

Forslag om prisstigninger i vaskerier 
blev vedtaget efter en del diskussion om 
hvorvidt det nu blev billigere at vaske 
selv.

Forslag om betalingsanlæg til bilvask 
blev forkastet.

Forslag om aflåsning af kældertoiletter 
blev forkastet.

Forslag om Hække og buske mellem 
blokkene blev vedtaget.

Forslag om udskiftning af døre blev en 
valggyser - det stod lige: 22/22, 
forslaget faldt

Forslag om information til lejerne i 
forbindelse med større arbejder i 
opgangen blev vedtaget - i en 
præcisering blev det til: Der hænges 
rutinemæssigt en seddel op med at der 
kan forekomme støj i en nærmere 
angivet periode i forbindelse med 
reparationer ved fraflytning etc.

Forslag om knallertskur blev forkastet, 
da man ikke er tilhænger af unødige 
huslejestigninger.

Forslag om anlæg af P-plads blev 
vedtaget, John Tofting sagde, at det 
kunne gøres billigere med sten frem for 
fliser, dog ville det ikke være så nemt at 
feje sne på.

Forslag om etablering af 
varmemesterkontor blev vedtaget.

Forslaget om ny husorden blev vedtaget 
med følgende bemærkninger: Hvis 
nogen har ønsker om ændringer i 
husordenen kan de medtages ved 
afdelingsmødet næste år.

5. Valg af afdelingsbestyrelsesformand
Genvalg til Poul Erik Petsersen
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6. Valg af medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen.
Genvalg til Dennis Andersen
Genvalg til Kate Bondo

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Helle Sørensen
2. suppleant: Frank Rasmussen

8. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Bo Henriksen
Jesper Henriksen
Kate Bondo
Suppleant: Susanne Thygesen

9. Eventuelt
Bo Henriksen gjorde opmærksom på en 
dom, der tydeliggør, at boligforeninger 
har pligt til at reagere på den første 
klage i sager om husdyr - og klageren 
har ikke nødigt at være generet af 
husdyret - det er nok, at lejekontrakten 
siger at der ikke må være husdyr.
Dommen er beskrevet i en artikel i 
'Beboerbladet', som alle får omdelt.

Afdeling 9 - Bispeløkken
Referat af ordinært afdelingsmøde 
onsdag den 8. september 2010.
Af Jørgen Jørgensen.

1. Valg af dirigent
Preben åbnede mødet med at sige hej, 
hvorefter Jørgen Berg enstemmigt blev 
valgt til dirigent. Jørgen Jørgensen førte 
beslutningsprotokollen, og kan i den 
forbindelse understrege, at det var 
muntert, hvor Jørgen Berg flere gange 
måtte kalde forsamlingen (og 
formanden) til orden.

JB indledte med at konstatere, at mødet 
var rettidigt indkaldt, samt at forslagene 
var uddelt rettidigt og gav ordet til 
Preben Henriksen.

2. Bestyrelsens beretning er genoptrygt 
her i sin fulde længde:

Beretning fra bestyrelsen i afd 9 for året 
2009 -2010
 Ja, så er der gået et år igen siden I 
sidst var til det årlige fællesmøde. Det 
må siges, at det er gået ganske godt 
uden for meget uro og klager. Men vi 
har ikke undgået nogle brande – sidst i 
en affaldscontainer nær vort 
knallertskur, som kunne have gået helt 

galt. Og så er det jo med at have 
indboforsikringen i orden.
 Vi har ikke været forskånet for 
mange flytninger – ligeledes har vi haft 
2 gamle fugtskader i Bispeløkken 6 og 
12, der krævede genhusning. De er løst 
til alles tilfredshed.
	 Legepladsen er nu blevet rigtig fin 
med et godt samarbejde beboerne 
imellem.
 Opgangene er ikke færdige endnu, 
men bliver malet færdig i år. For 
altanernes vedkommende er der 
etableret kunstgulve i de lejligheder, 
hvor det ønskedes. Det var ikke mange, 
som ønskede dette, så det kan 
diskuteres om det var en god ide.
 Sensor-lys er blevet lavet i 
kældrene, det nye låsesystem er næsten 
færdigt, og nøglerne er udleveret. 
Deres design er jeg dog lidt utilfreds 
med – de er for lange til mine 
bukselommer, jeg tror, vi skulle have set 
dem inden udlevering. Med Dansk 
Låsesmede Forening bag har vi 
forhåbentlig fået noget, de kan stå inde 
for.

Maling af Porte 
Der besluttet, at det gør vi selv som 
tidligere år – Det er næsten overstået, 
idet en af beboerne har gjort det for de 
ældre og luftbesværede. Maling findes i 
gårdmændenes garage, så det er intet 
problem for de sidste friske folk.
 Fællessamarbejdet med 
afdelingerne 9, 11 og 13 fungerer fint, 
og selv om vi ikke kan samle folk til Jule 
og Fastelavnsfest, så fungere Sct. Hans i 
hullet rigtig godt.
 Fælleshuset i den gamle barak i 
Sanddalsparken har vi sagt nej tak til at 
gå ind i, da den er så pilrådden, at det 
bliver en stor udgift for vores afdeling, 
det har vi meddelt.
 Inspektøren har fremsat forslag om 
at udskifte Kældervinduerne med 
plastvinduer. Det mener bestyrelsen at 
vi skal have ud af langtidsplanen, da 
vores kældervinduer er rimeligt friske. 
Hvis vi ikke får det ud af langtidsplanen 
hænger vi måske på den lige pludselig.
 Der skal være weekendtur til 
København med YouSee til BellaCentret 
med spisning og underholdning af de 
kendte Kendisser fra TV. Det er et tilbud 
til alle bestyrelser i hele landet, 3 fra 
hver afdeling, men vi har sagt nej tak, 
så vi står fri af alle mistanker.
 Tredje Kreds har haft møde i 
Odense, hvor vi var tilstede. Der var 
kun Jørgen Berg som repræsentant for 

SAB Svendborg, en fra Wiggers Park 
og Bettina fra afd 9. Bettina blev valgt 
som suppleant og hun har været til sit 
første møde. Så vi må sørge for at 
stemme på hende til 
repræsentantskabet.

Det var bestyrelsens beretning

Tak til alle samarbejdspartnere i dette 
års arbejde.

Preben, Tugba og Jørgen.

Husk at spisningen er rykket lidt frem 
dette år – så vi skal ikke dvæle for 
længe over eventuelt – resten må vi 
tage over middagen.

Jørgen Berg gjorde herefter 
opmærksom på, at referatet specifikt 
skulle indeholde en henvisning til 
følgende: Inspektøren har fremsat 
forslag om at udskifte Kældervinduerne 
med plastvinduer. Det mener 
bestyrelsen at vi skal have ud af 
langtidsplanen, da vores kældervinduer 
er rimeligt friske, så det kunne komme 
med i behandlingen af 
langtidsbudgettet. 

3. Godkendelse af afdelingens Budget 
for 2011, samt orientering om Regnskab 
for 2009
Efter beretningen fremlagde Jørgen 
Berg regnskab og budget. Der var ikke 
de store bemærkninger til nogen af 
delene udover disse:

Vi er generelt trætte af folk, som 
fraflytter uden at betale deres 
udestående til os - det koster kassen (3 
% huslejeforhøjelse). Der er stor forskel 
på det, vi betaler for vask og det, det 
koster - kunne Jysk Kemi være et 
billigere sted at købe vaskemiddel?

4. Indkomne forslag
1) af Jack Thomsen.
Forslag om fast underlag på 
parkeringsplads blev nedstemt med 12 
imod og 1 for. Jack fortalte, at han har 
foreslået det i nogle år, men at der har 
været mange ting, der stod foran på 
listen. Efter en ophedet debat (måske 
mere ophedet end emnet kunne bære) 
skred forslaget til afstemning med 
ovennævnte resultat

2) af bestyrelsen.
Forslag om istemning af den fælles 
husorden for hele Svendborg 
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Andelsboligforening blev enstemmigt 
vedtaget.  Der er udelukkende tale om 
modernisering af formuleringer og 
sprogbrug. Den er i den forbindelse 
blevet en del kortere, idet afsnit om 
kulkældre mv. er forsvundet.

5. Valg af formand
Preben Henriksen blev enstemmigt 
genvalgt.

6. Valg af bestyrelsesmedlem  
Afgående Jørgen Jørgensen trak sig, da 
Jens Persson genopstillede.
Jens Persson blev enstemmigt valgt.

7. Valgte suppleanter til bestyrelsen 
blev i følgende orden.
1. Suppleant: Bettina Henriksen
2. Suppleant: Jørgen Jørgensen

8. Valg af repræsentant-
skabsmedlemmer og -suppleanter:

Til repræsentantskabet fortsatte samme 
hold som sidste år på Prebens 
opfordring. Disse blev enstemmigt 
valgt: Tugba, Preben og Bettina.

Som suppleanter til repræsentantskabet 
valgtes:
1. Suppleant: Jens Persson
2. Suppleant: Tove Dam Jensen

9. Eventuelt
Under eventuelt var der almindelig 
tumult, så der fik jeg beklageligvis ikke 
det hele med, men kan dog I 
forbindelse med min udtræden af 
bestyrelsen meddele, at jeg jo fortsat 
sidder i såvel repræsentantskab som 
hovedbestyrelse, samt er suppleant til 
vor egen bestyrelse.
	

Afdeling 10 og 17 
- Struerbjerg og 
Svendborg Bo
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde mandag den 
31. august 2010.

1. Valg af dirigent
Steen Mørk

2. Formandens beretning
Godkendt

3. Godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for 2011, samt orientering 
om regnskab for 2009

Afdeling 10: Regnskabet 2009 blev 
taget til efterretning
Afdeling 10: Budgettet 2011 godkendt 
med et ønske om at få de sidste tre 
varmtvandsbeholdere skiftet i 2010.

Afdeling 17: Regnskab 2009 – taget til 
efterretning
Afdeling 17: Budgettet for 2011 
godkendt

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af formand
Steen Mørk genvalgt

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Gitte Rasmussen genvalgt

7. Valg af suppleanter
Hanne Andersen
Claus Jørgensen

8. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Steen Mørk
Gitte Rasmussen
Karin Tangager

9. Eventuelt
Intet

Afdeling 11 
- Munkevænget
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde onsdag den 8. 
september 2010

1. Valg af dirigent
John Andersen

2. Beretning ved John Lauritsen
Vedtaget

3. Regnskab og budget
Regnskab 2009 – Taget til efterretning
Budget 2011 – vedtaget

4. Indkomne forslag
Forslag om etablering af cykelskur – 
Vedtaget 10 for, 1 blank

Forslag om ny husorden – Vedtaget, 9 
for, 2 blanke

5. Valg af formand
John Lauritsen genvalgt

6. Valg af 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Jens Z. G. Andersen genvalgt

7. Valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen
Dorthe Johansen

8. Valg af tre medlemmer til 
repræsentantskabet
John Lauritsen
Jens Z. G. Andersen
Dorthe Johansen

9. Eventuelt
Intet

Afdeling 12 - Elmevænget
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde tirsdag den 
31. august 2010.

1. Valg af dirigent
John Tofting

2. Beretning for perioden siden sidste 
møde
John Hem aflagde beretning – 
Beretning godkendt

3. Driftsbudget for 2011
Budget vedtaget – regnskab fremlagt til 
orientering.

4. Indkomne forslag
Ny velfærdsbygning - vedtaget

5. valg af afdelingsbestyrelsesmedlem
Anita Lauritsen valgt

6. valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen
Frank Andersen nr. 22

7. Valg af repræsentantskab
Torben Melgaard
John Hem
Anita Lauritsen
Suppleant: Karina Buck

8. Eventuelt
Renoveringen drøftedes.

Afdeling 13 – 
Sanddalsparken
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde onsdag den 8. 
september 2010

1. Valg af dirigent
Bente Kjær

2. beretning
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Vedtaget

3. Driftsbudget 2011 og regnskab 2009
Budget vedtaget – Regnskab godkendt

4. Indkomne forslag
Ikke vedtaget

5. Valg af formand
Carlo genvalgt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rita og Dosta genvalgt

7. Valg af suppleanter
Henrik Freitag og Etty Pedersen

8. Medlemmer til repræsentantskabet
Det blev besluttet at 
afdelingsbestyrelsen udpeger 
medlemmer.

9. Eventuelt
Intet

Afdeling 14 - Byparken
Referat af ordinært afdelingsmøde 
torsdag den 2. september 2010
Af Erik Bang Boesen 
- afdelingssekretær.

Der var desværre, og lidt ærgerligt, 
ikke mødt så mange beboere op til 
årets afdelingsmøde i afd. 14 som man 
ellers kunne havde forventet og havde 
håbet på, set i lyset af alt det der skal til 
at ske i området, med renovering o.s.v. 
og fordi spørgsmålene er mange. 

Mødet begyndte kl. 19:10. 
Til stede var: John Mortensen; Erik 
Bang Boesen; Jonas Munch-Madsen; 
Jette Duchen; John Andersen; John 
Tofting; Jørgen Berg Jensen og ca. 35 
husstande. Fraværende var Jane 
Christensen.

Beboerrådgiver Bente Kjær påtog sig 
venligst den opgave at tage 
beslutningsreferat.
 Formanden John Mortensen bød 
alle velkommen og foreslog derefter 
forsamlingen John Andersen fra 
organisationsbestyrelsen som dirigent, 
som blev vedtaget, og som han skal 
have mange tak for.
 Formanden John Mortensen 
fremlagde derpå sin årsberetning, hvor 
han bl.a. på bestyrelsens vegne sagde 
tak til bestyrelsesmedlem Jonas Munch-
Madsen for hans gode indsats i 
bestyrelsen. Han kunne på grund af sit 

arbejde desværre ikke genopstille. I 
årsberetningen blev sekretær Erik Bang 
Boesen også takket for sin store indsats 
i bestyrelsen, bl.a. for hans kæmpe 
store og omfattende arbejde i 
udfærdigelsen af en helt ny Husorden.
 Herpå gav formanden ordet til 
John Tofting SAB der på bestyrelsens 
opfordring venligst fremlagde 
afdelingens regnskab for 2009 samt 
driftsbudget for 2011, der blev 
vedtaget. Det eneste kedelige ved 
driftsbudgettet var en huslejestigning på 
2,7 %. Ellers kunne man sige at 
økonomien for afd. 14 så nogenlunde 
pæn ud.
 Af indkomne forslag var der en 
forlængelse på 2 år af 
servicemedarbejderstillingen i 
beboerhuset Skovbyhus, der blev 
vedtaget. Og så var der et forslag fra 
afd. 14`s bestyrelse omkring en helt ny 
Husorden, der også med to små 
ændringer blev vedtaget.
 Politibetjent Kaj Kruse aflagde sin 
efterhånden traditionsrige rapport om 
tyverier, hærværk, vold og 
husspektakler m. m som desværre på 
alle punkter havde en stigende tendens 
i området.

Herefter var der valg af bestyrelse, som 
kom til at se således ud:
Formand	 	
John Mortensen (genvalgt)	  
Næstformand
Jane Christensen (ikke på valg)  
Sekretær  
Erik Bang Boesen (ikke på valg)  
Medlem 
Jette Duchen (genvalgt)	  
Medlem	 	
Poul M. B. Poulsen (nyvalgt)
Suppleant	 	
Vera Jensen (nyvalgt)
Suppleant	 	
Brian Petersen (nyvalgt)

Beboerne skal hermed have tak for, at 
afdelingsmødet kunne slutte i god ro og 
orden ved 21 tiden. 

	

Afdeling 15 
- Hjortøvænget
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde onsdag den 1. 
september

1. Valg af dirigent
Verner Hansen

2. Beretning siden sidst
Henning Jensen fremlagde beretning. 
Beretningen godkendt.

3. Godkendelse af budget 2011 og 
fremlæggelse af regnskab 2009
Budgettet godkendt

4. Indkomne forslag
Velfærdsrum – Forslag vedtaget

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem
Dorte Jensen nr. 18

6. Valg af suppleanter
Henriette Holst nr. 28

7. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Tom Jørgensen nr. 30

8. Eventuelt
Debat om dyrehold
Manglende pasning af forhaven
Klage skal indgives til kontoret
Informering om udgifter til renovering 
af badeværelser og køkken under 
råderetten.
Fjernelse af legeplads
Udtynding af hegn mod Slotsvængevej
Parkering af campingvogne på 
Hjortøvænge.

Afdeling 16 - Skovparken 
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde tirsdag den 
14. september 2010

1. Valg af dirigent
John Andersen

2. Beretning for perioden siden sidste 
møde
Bo Erik Nielsen fremlagde bestyrelsens 
beretning, som forsamlingen 
efterfølgende vedtog.

3. Orientering om regnskab for 2009 og 
vedtagelse af budget for 2011
Jørgen Berg Jensen fremlagde 
regnskaber. Karsten Brandt Davidsen 
fremlagde budgettet som herefter blev 
vedtaget.

4. Indkomne forslag 
- forslag 1 og 2: terrasser/haver og 
altaner på sigt: 46 for, 20 imod. 
Forslag vedtaget.
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- Forslag 3: Undersøges om der kan 
laves en bygning til 2-4 forretninger: 2 
for, resten imod. Forslag forkastet.

- Forslag 4: Nedlæggelse af garager til 
p-plads eller åbne carporte: 22 for p-
pladser, 34 imod p-pladser. 12 for 
carporte 48 imod carporte. Forslag 
forkastet.

Forslag 5: Udvidelse af bestyrelsen fra 
5 til syv medlemmer: 62 stemmer for – 
forslaget vedtaget.

Forslag 6: Handicap p-pladser: Der 
arbejdes videre med løsning af 
problemstillingen omkring handicap-
pladser. 66 stemmer for.

Forslag 7: Opslagstavler i opgange: 70 
stemmer for. Forslag vedtaget.

Forslag 8: Skovbyhus: 68 stemmer for.

5. Valg af formand
Opstillede: Bo Erik Nielsen og Jan 
Sundstrøm
Bo: 14 stemmer
Jan 41 stemmer (Valgt)
3 blanke

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Ulmer – 37 stemmer (Valgt for 2 
år)
Maj Britt Benton – 37 stemmer (Valgt 
for 2 år)
Stine Winther – 42 stemmer (Valgt for 
2 år)
Bruno Laulund – 12 stemmer
Ghita Jacobsen – 27 stemmer (Valgt for 
1 år)
Bo Nielsen – 16 stemmer

7. Valg af suppleanter
1. suppleant: Bo Nielsen
2. suppleant: Bruno Laulund

8. Valg af repræsentantskab
Jan Sundstrøm - 34 stemmer
Jørgen Ulmer – 27 stemmer
Erika  - 26 stemmer

Suppleant: Bruno Laulund – 15 stemmer

9. Eventuelt
Politiassistent Kaj Kruse fremlagde 
statistik:

Vold   4 (2009) - 4 (2010)
Indbrud 10 (2009) - 8 (2010)
Røveri 2 (2009) - 2 (2010)
Hærværk 14 (2009) - 6 (2010)

Husspektakler 10 (2009) - 3 (2010)

Afdeling 18 
- Bregnegården
Referat af ordinært afdelingsmøde 
mandag den 6. september 2010
Af Aina Jørgensen

Fremmødte: 22 husstande – 23 
beboere. 1 inspektør, John tofting. 1 
varmemester, Brian Bodenhof. Der 
findes ingen bestyrelse i afdelingen. Fra 
Organitationsbestyrelsen: ingen 
fremmødte.
 
1. John Tofting valgt til dirigent.
Oplæsning af dagsorden efter regler.

2. Beretning 
En (på grund af omstændighederne) 
meget kort ”beretning”. Der er som 
budgetteret malet skure, udskiftet 
tagsten, køleskabe og komfurer efter 
behov og repareret murværk.

3. orientering om regnskab 2009 og 
godkendelse af driftsbudget 2011.
Svendborg kommune har i en årrække 
opkrævet for meget ejendomsskat af 
afdelinger i SAB. Vores tilgodehavende 
på 313.731 er tilbagebetalt og indsat 
på konto 206, note 10. henlæggelser.
Debat om rod i vandafregning efter 
individuel måling. J T forsikre at der nu 
er styr på Brunatas aflæsning.
Der gøres opmærksom på at regnskab 
og budget af forbrug i vaskeri, 
fælleshus, materialegård og 
fællesarealer ikke er defineret ud så det 
er overskueligt hvad der koster hvad – 
det har det for øvrigt aldrig været - og J 
T lover at undersøge om det er muligt at 
gøre det bedre fremover! Det 
uigennemskuelige fremstår som fejl i 
regnskab og budget. J T redegør for 
udgifterne. 
Nettokapitaludgifter: 
3.150.000 kr. udgør 47 %
Offentlig og andre faste udgifter:  
1.153.000 kr. udgør 18 %
Variable udgifter:	
1.260.400 kr. udgør 19 %
Henlæggelser:  645.000 kr. udgør 10 %
Ekstraordinære udgifter:
366.000 kr. udgør 6 %

Budgetteringen i afd 18 afstedkommer 
en stigning i huslejen på 3,4 % og 
træder i kraft fra 1.1 2011.

Spørgsmål: Bliver træværk på husene 
malet? JT, jeg er i gang med at 
undersøge muligheden for at sætte 
plader på udvendigt træværk på 
husene. Beboerne – blev det ikke stemt 
ned forrige år? JT jo men jeg arbejder 
videre med en løsning som muligvis 
bliver billigere, det skal selvfølgelig 
godkendes af jer før jeg sætter noget i 
gang. 
Regnskab forstået og budget enstemmig 
vedtaget.

4. indkomne forslag.
A. Steen Hylgaard. Færdiggørelse af 
fartbump i vænget.
Der opsættes stolper på begge sider af 
vejen mod fortov. 
Forslag enstemmigt vedtaget.

B. Poul Schmidt. Aflæsning af 
vandmålere overgår til den enkelte 
bruger. Poul fremlægger forslag med 
begrundelse af unødig udgift og 
kontrol. Poul har undersøgt ved sin 
advokat om det er lovligt og gør 
opmærksom på at han har krav på at 
få sat sit acontobeløb ned. J T redegør 
for de økonomiske fordele ved den 
nuværende ordning og minder om at 
den nuværende ordning på 
beboermøde er vedtaget. Den 
nuværende ordning koster 169 kr. pr 
husstand pr år. Ændringsforslaget vil 
fremover koste 754 kr. pr husstand pr 
år. Stor debat langt ud over forslagets 
indhold.
	 6 stemmer for, 17 imod. Forslag 
forkastet.

C. Mariann Højsgaard. Forslag om 
ændrede åbningstider i vaskeri. 
Der kommer et ændringsforslag frem 
som hedder nye åbningstider fra kl. 05 
til kl. 22.
2 imod 20 for og 3 undlod af stemme. 
Forslaget er vedtaget. 

D. Fem beboere fra parken har samlet 
indgivet ansøgning om individuel 
hækhøjde. alle må frit vælge hækhøjde 
mellem højden 110 cm til 180 cm mod 
selv fremover at klippe hækkene 
udvendig og i toppen. Det meddeles 
gårdmændene at man fremover selv 
påtager sig at klippe hæk. 
Det afstedkom debat om områdets 
ensartethed. Om det vil blive for 
uoverskueligt for gårdmændene hvor de 
skal klippe og hvor beboerne selv 
varetager ansvaret.
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Forespørgsel til Brian om det 
administrative, mener han nok at kunne 
overskue konsekvensen af en sådan 
beslutning. 
4 stemmer imod, 19 for. Forslaget 
vedtaget.

E. Torben Hansen. ( forkortes ikke pga. 
udfaldet).
Jeg vil gerne have at det er den samme 
der syner lejlighed ved både indflytning 
og udflytning plus 2 uvildige vidner. Og 
ved indflytning at man kan se 
lejligheden en uge før indflytning så 
man kan få lavet de ting som der skal 
ændres, som det sker ved udflytning.
Det gav debat. John Tofting forsøgte at 
forklare følgende – det er direktøren 
der tilrettelægger og fordeler 
arbejdsopgaver i SAB. Man har på 
nuværende tidspunkt mulighed for, at 
have bisidder med ved syn. Alle 
beboere kan henvende sig til 
bestyrelserne og bede dem deltage i 
både ind og udflytningssyn. 
Det er fraflytter der betaler huslejen til 
ny indflytningsdato for ny lejer. Man 
kan derfor ikke kræve at få adgang til 
lejemålet før indflytning.
Med disse begrundelser afvises 
forslaget da det strider mod gældende 
regler i SAB og loven.

5. Valg af afdelingsbestyrelsesformand. 
Ingen af de der blev foreslået ønskede 
at modtage valg.

Derved udgår følgende underpunkt om 
valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 
punkt 7 om valg af suppleanter. 

8. Valg af 3 beboere til 
repræsentantskabet. 
Enstemmigt valgt blev Steen Hyldgaard, 
Aina Jørgensen og Inge Ellegaard. 

9. eventuelt.
Der var stor enighed om, at det er totalt 
respektløst, at den øverste bestyrelse i 
SAB, ikke at møde op til et 
beboermøde, hvor de tillige er 
fungerende afdelingsbestyrelse! At en 
inspektør og en varmemester må stå 
alene med et afdelingsmøde er IKKE 
godt nok. Der bliver her uddelt mange 
”næser” til de ansvarlige. Inspektøren 
roses for sin ansvarlighed og 
ihærdighed for at få mødet til at 
fungere optimalt! Der blev også udtalt 
kritik af direktørens manglende 
deltagelse. Det er år siden vi har set 
ham her i afd. 18. Har vi ham 

overhovedet endnu blev der spurgt? Og 
hvor er den overordnede bestyrelse. Vi 
aner ikke hvad de laver. Vi får alt for 
lidt information, også for ringe 
information i SAB-Nyt. JT lover at give 
kritikken videre til de omtalte. 
 Der gøres opmærksom på at et 
basketball net er indkøbt og aldrig 
opsat. Det var legepladsudvalgets 
ansvar. Det er opløst, så der indkøbes 
pæl og det sættes op på legepladsen.
  Forespørgsel om ødelagte hække 
erstattes af afd.? Ja. 
 Der blev talt om uansvarlig kørsel 
på knallert på stier og legepladsen. En 
ung beboer følte sig truffet og meddelte 
forsamlingen at ingen skulle forhindre 
ham i at kører hvor og hvornår han 
ville. Vi kunne melde ham og ham 
betalte bare bøden! Denne 
bemærkning gav vrede og debat. 
 Legehuset på legepladsen bærer 
tydelig præg af, at blive brugt til at lege 
”voksenlege” i. De unge mennesker har 
overtaget brugen af huset og forhindre 
derved de små, som huset er bygget til, 
i at bruge det. 
 Debat om skiltning i området. JT 
lover at få flytte de skilte der ikke er 
optimalt placeret. 

Afdeling 19 
- Søsterhaven
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde tirsdag den 7. 
september 2010

1. Valg af dirigent
Carsten Riis Jensen

2. Beregning ved Jan Ranild
Godkendt

3. Regnskab 2009 og Budget 2011
Regnskab godkendt og Budget vedtaget

4. Indkomne forslag
Forslag 1 (Tilføjelse til Husorden 
omkring tekst om affald) – Vedtaget. 
Dog flyttes afsnit storskrald til praktiske 
oplysninger. Afhentning af storskrald, 
dog kun hver 2. måned.
Forslag 2 (Udvidelse af tekst omkring 
antenner) – Vedtaget. Tilføjelse at det 
er lovgivning
Forslag 3: Sættes til urafstemning 
sammen med forslag 6
Forslag 4 (Rettelse af tekst til 
snerydning) – Vedtaget 
Forslag 5 sættes til urafstemning 
sammen med forslag 9
Forslag 7 og 8 trækkes.

5. Valg af bestyrelsesmedlem
Susan Jensen nr. 1 valgt

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: John Larsen nr. 20
2. suppleant: Carsten Riis Jensen nr. 18

7. Valg af medlemmer til 
repræsentantskabet
Jan Ranild
Susan Jensen
Thomas Nørgård
Suppleanter
John Larsen
Carsten Riis Jensen.

8. Eventuelt 
Intet

Afdeling 20 
- Wiggers Park
Afskrift af beslutningprotokol for det 
ordinære afdelingsmøde onsdag den 
15. september 2010. 

Afdeling 21 
- Solsikkevej
Referat af det ordinære afdelingsmøde 
mandag den 6. september 2010. 
Af Hanne Fay

Der var 17 boliger fremmødt med i alt 
20 personer.

1. Valg af dirigent: 
Anne Jørgensen næstformand i SAB.

2. Beretning for perioden siden sidste 
møde: 
Formanden beretter om året der er 
gået. Bl.a. oprydning af bunddække, 
græsplæner anlagt, bænk i 
hyggekrogen, ny gynge på 
legepladsen, censor lamper op to 
steder og et vellykket julehygge 
arrangement. Alle husdyrs- og handicap 
parkerings tilladelser er på plads og 
registreret i SAB. Boligforeningen har 
indkøbt rottefælder og kamera til 
bekæmpelse af rotter. Ingen rotter i 
afdeling 21´s kloaker. Montering af nye 
energi- og vandmåler er påbegyndt 
d.d. To dødsfald i afdelingen, en 
undskyldning til den ene, hvor vi 
desværre ikke fik flaget på halv. En 
velkomsthilsen til nye beboere. En tak til 
Hanne Fay for bestyrelsesarbejdet de 
sidste to år. Beretning godkendt.
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3. Godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for 2011, samt orientering 
om regnskab for 2009: 
Inspektør Karsten Brandt fremlagde 
regnskabet 2009. Budget 2011 
fremlægges. Huslejestigning på 3,2% i 
2011. Afdelingens traktor skal skiftes, 
den har været udskudt i flere år. Den 
skiftes i 2011. Budget 2011 godkendt.

4.Indkomne forslag: to forslag fra 
afdelingsbestyrelsen. 
1. forslag er at stillingen som 
servicemedarbejder i Skovbyhus 
forlænges: Forslag nr. 1 vedtages 
enstemmigt. 

Forslag 2 er at afdelingsmødet holdes 
klokken 14.00 med middag kl. 13.00 i 
stedet for klokken 19.00: Forslag nr. 2 
vedtages enstemmigt.

5. Valg af afdelingsbestyrelsesformand 
På valg er Jonna Hansen, Solsikkevej 
91 (modtager genvalg): Jonna Hansen 
er genvalgt.

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem 
På valg er Hanne Fay (modtager ikke 
genvalg): Morten Thomsen Solsikkevej 
39 er valgt.

7. Valg af suppleanter til 
afdelingsbestyrelsen 
Hanne Fay Solsikkevej 39 er valgt.

8. Valg af indtil 3 medlemmer og 
suppleant(er) til repræsentantskabet 
Morten Thomsen, Jonna Hansen, Birgit 
Foli er valgt. Hanne Fay er suppleant.

9. Eventuelt: 
Birgit fremlagde aktiv nabohjælp. 
Bestyrelsen opfordrer afdelingen til 
aktiv nabohjælp. Torben Pedersen fra 
SAB fortæller at monteringen af 
vandmåler er gået i gang. VVS firmaet 
kommer løbende rundt. Alle vil få et 
login, så man kan gå på nettet og se 
forbruget. Vi overgår til det nye anlæg 
pr. 1. januar 2011. Der prøvekøres i 
ugerne 41-42-43. Priser vedr. afdeling 
21´s medieudbyder bør ligge på SAB’s 
hjemmeside. Torben Pedersen oplyser 
at der er slået 748 rotter ihjel i hele 
SAB.

Dirigent Anne Jørgensen samt 
Formanden Jonna Hansen afslutter med 
tak for god ro og orden.

Efter afdelingsmødet den 6. september 
2010 har bestyrelsen konstitueret sig 
som følgende:

Formand: Jonna Hansen nr. 91
tlf. 62201418

Næstformand: Birgit Foli nr. 41 
tlf. 62224627

Best. medlem: Morten Thomsen nr. 39 
tlf. 40641051

Supplant: Hanne Fay nr. 39 
tlf. 60945821

Med venlig hilsen bestyrelsen
Morten, Birgit, Jonna

Afdeling 22 
- Sofielund
Referat af det ordinære afdelingsmøde 
torsdag den 19. august 2010. 
Af Lenna

Der var mødt 49 personer fra 39 
husstande.

Fra SAB mødte John Andersen, Karsten 
Brandt og Steen Jørgensen samt de 2 
gårdmænd Arne og Jon.

Henry bød velkommen også til de nye 
beboere Kurt og Margit Nielsen i nr. 
64.

Punkt 1. Steen Jørgensen fra SAB blev 
valgt som dirigent og takkede for 
valget.
Karsten skriver protokol til SAB og vi 
skriver selv til SAB`s beboerblad.

Punkt 2. Henry aflagde følgende 
beretning for perioden siden sidste 
afdelingsmøde.
 ”Så er der igen gået et år. Vi har 
fået ny beboere i to lejligheder siden 
sidste afd. møde. Det er næsten det vi 
gennemsnitlig har.
 Vinteren har været hård og lang 
med meget sne som har forvoldt en del 
besvær. Det har været en stor 
udfordring til vores gårdmænd, da det 
er svært at komme af med så meget sne 
i vores område. Men de har gjort det 
godt, de har været flinke til at komme 
og rydde og salte, enten det har været 
søndag eller hverdag. Det gik jo også 
sådan som det altid gør, bare vi har 

tålmodighed og venter længe nok, så 
forsvinder sneen altid af sig selv.
 Sidste år fik vi malet karnapperne, 
og vi er fortsat i år med udhæng og 
sternbrædder. Vi har fået skiftet 
garagestolperne samt en enkelt 
hjørnestolpe på en karnap. Så kan vi jo 
håbe på at de holder længere end de 
gamle. Det er vigtigt at fortsætte med 
hyppig maling af karnapperne, for de 
er meget udsat for vind og vejr.
 Bumpet som vi fik lavet ved 
indkørslen virker, men vi skal have 
skiftet risten i aquadrænet til én i 
støbejern, da den der er monteret nu 
larmer hver gang der kører en bil over 
den.
 Vi skulle også gerne have vores 
container til haveaffald rettet op så det 
bliver nemmere at fylde vores 
haveaffald i den.
 Vi har valgt at udsætte indvendig 
maling af fælleshuset. Vi kan jo se at 
malingen holder længere når der ikke 
ryges i huset.
 Lidt statistik: vi er for tiden 56 
beboere, heraf 23 mænd og 33 kvinder 
og vores gennemsnitsalder er 74,5 år. 
Den yngste beboer er 61 år og den 
ældste er 92 år.
Og vi har stadigvæk mange på 
venteliste. Der står 45 på venteliste til 
de store lejligheder, men de 20 par har 
enten sagt nej tak tre gange og får så 
ikke tilbud mere før de selv henvender 
sig igen. Og så er der nogen, som har 
købt andelsbolig og ikke vil herud, men 
alligevel bliver stående på ventelisten. 
Så reelt er der 25 par på ventelisten. 
Til de små lejligheder er der 31 enlige 
på ventelisten.
Derud over er der til nu tilmeldt 6 enlige 
og 9 par til møde den 4. oktober, så 
der er ikke umiddelbart fare for, at vi 
kommer til at stå med tomme 
lejligheder.
 Vi må se hvordan det ser ud, når 
ny venteliste-regler slår igennem.”

Der var ingen spørgsmål til beretningen 
og den blev godkendt.

Punkt 3. Karsten orienterede om 
regnskab for 2009 og man spurgte om 
nogen havde spørgsmål?
	 	  
Ove nr. 54 havde spørgsmål til 
Variable udgifter konto 115.0 
Almindelig vedligeholdelse.
Det drejede sig om forskellen på tallene 
115.000 for budget 2010 og 37.330 fra 
resultatopgørelsen 2009. Det 
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forklarede Karsten (referenten fangede 
det ikke-beklager).
 Herefter gennemgik man budgettet 
for 2011 og her var der tale om 
lejeforhøjelse på 3,6%.
Karsten viste en planche for planlagt 
vedligehold 2011 og efterlyste 
spørgsmål.
 Ulla nr. 50 nævnte at nogle vinduer 
virker rådne og fik svaret, at det vil man 
se på om ca. 3 uger.
 Karsten nævnte at på nogle af de 
stolper der er udskiftet, trænger den 
grønne imprægneringsfarve igennem, 
men det forsvinder ved næste maling.
 Rigmor nr. 46 sagde at stolperne 
står direkte på jorden og derfor ofte i 
vand og mente, de skulle ”understøttes” 
af noget!
 Peter nr. 84 sagde at vandet til 
tider løber over i tagrenderne.
 Bent nr. 62 nævnte at det også er 
galt med gummilisterne ved vinduer og 
udvendige døre. Karsten sagde at man 
vil efterse de forskellige ting.
 Bent nr. 62 spurgte om ikke det var 
meget at budgettere med kr. 25.000 til 
smøring af hængsler!
 Bent nr. 86 sagde at i de 5 år de 
har boet her er der ikke smurt 
hængsler.
 Eleonora nr. 52 havde problemer 
med låsen i fordøren. Hun blev henvist 
til at ringe til gårdmændene i deres 
træffetid. 
 Arne SAB sagde, at de jo kun laver 
de ting de hører om og Karsten 
mindede beboerne om dette.  Desuden 
sagde han at vedligeholdelseskontoen 
ikke er så stor og han mente det 
skyldtes at en del beboere var tidligere 
husejere og derfor selv lavede noget.

Budgettet blev godkendt med 78 
stemmer.

Punkt 4. Der var ikke indkommet 
forslag. Man holdt en lille pause.

Punkt 5. Valg af afd. formand. Her 
pointerede Steen fra SAB, hvor vigtigt 
det er at holde fast på at have en 
bestyrelse især i et seniorbofællesskab 
som Sofielund.
 Steen spurgte om nogen ville stille 
op til formandsposten og at SAB gerne 
vil hjælpe en ny formand og han troede 
også den afgående ville give en god 
overlevering.
 Henry havde meddelt at dersom 
ingen andre stillede op var han villig til 

at tage en periode mere og det endte 
så med at han fortsætter.

Punkt 6. Valg af afd. best. medlemmer. 
På valg er Astrid Jensen nr. 44 og 
Lenna Nielsen nr. 22 og de ønskede 
ikke genvalg.
Martha nr. 80 havde oplyst at hun 
ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Der skal således vælges 2 nye for 2 år 
og 1 ny for 1 år.
	 	
Man spurgte om nogen ville stille op og 
her meldte Erik Westh nr. 12 og Wickie 
Lambert nr. 70 sig. De blev således 
valgt for 2 år og Frank Lerbæk nr. 10 - 
sagde efter opfordring - ja til 1 år.

Punkt 7. Valg af suppleanter til afd. 
bestyrelsen.
Ingelise Mikkelsen nr. 36 blev genvalgt - 
nu som nr. 1, Peter Tilsted nr. 84 som 
nr. 2 og Poul Hansen nr. 50 som nr. 3.

Punkt 8. Valg af 3 medlemmer og en 
suppleant til repræsentantskabet.
Henry (formand) foreslog sig selv og 
Per nr. 4 og derudover Wickie nr. 70.

Punkt 9. Eventuelt. Her talte både Steen 
og Karsten fra SAB om bladet SAB-Nyt 
og dets visioner for fremtiden og 
beboerne blev opfordret til at komme 
med indlæg. Bestyrelsen havde ganske 
vist været imod det i starten. 
 Ove nr. 54 spurgte hvor SAB´s 
stemme var henne i bladet. Der blev 
svaret at det er beboernes blad, men 
det er også vigtigt med information fra 
SAB.
 Har man lyst til at præge 
beboerbladet, er man meget 
velkommen og til Ove i nr. 54 sagde 
man, at han ”bør” kontakte Thomas der 
er redaktør for SAB-Nyt med sine 
meninger og f.eks. også komme med 
tekniske oplysninger. 
 Ove nr. 54 syntes også der bør 
være en folder til nye beboere med 
oplysninger de kan have brug for når 
de flytter til Sofielund. Steen SAB var 
overrasket over vi ikke allerede havde 
én.
 John SAB sagde, at man også 
gerne modtog kritik. Alle kan give sit 
besyv med. Det kan være som e-mail, 
brev eller bare ved at ringe til Thomas 
SAB (e-mail sabnyt@svanbo.dk ).
 Lotte nr. 20 spurgte om man ikke 
kunne få en hjertestarter til fælleshuset. 
Det syntes Steen SAB var en god idé og 
det vil vi få på et eller andet tidspunkt. 

Lissi nr. 74 vil gerne have at vi så får 
oplyst hvordan man bruger den.
Steen SAB sagde at man nok kunne få 
Falck til at komme og forklare hvordan 
man gør.
 Henry takkede for fremmødet og at 
det var forløbet i god ro og orden og 
bad de afgående samt de nye best. 
medlemmer om at møde næste dag 
fredag den 20. kl.14.30. Henry bad 
også de der skulle have med de 
forskellige aktiviteter at gøre om at 
komme til mødet.
	 Lissi nr. 74 syntes den gamle 
bestyrelse havde gjort det godt, hvilket 
blev besvaret med klap.
 Man fortsatte nu med at spise et 
par stykker smørrebrød.

Efter afdelingsmødet den 19. august 
2010 har bestyrelsen konstitueret sig 
som følgende:

Formand: Henry Madsen nr. 78
Telefon: 62 22 03 76/23 24 66 02

Næstformand: Per Johnsen nr. 4
Telefon: 38 26 49 55

Sekretær: Frank Lerbæk nr. 10
Telefon: 29 29 11 85

Kasser: Wicki Lamberth nr. 70
Telefon: 26 82 24 23

Best. medlem: Erik Westh nr. 12	
Telefon: 62 20 20 95/24 87 64 01

Afdeling 23 og 24 
- Trollemosen og Frøavlen
Tirsdag den 22. juni 2010

Møderne blev suspenderet på grund af 
for få fremmødte. 

Organisationsbestyrelsen fortsætter 
med at varetage hvervet som 
afdelingsbestyrelse.
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	 Afdeling 5 - Glentevej blokkene

På Glentevej kan vi også hygge

Af Kliken

Vores legeplads på Glentevej er blevet en pragtfuld plads for 
børnenes udfoldelser, og til os voksne er der desuden 
oprettet en stor fællesgrill, hvor vi kan trylle dejlige rettet 
frem.

 Vi nyder maden, ikke mindst samværet med gode naboer 
i lune sommeraftner. Snakken går lystigt og både unge og 
gamle og ikke mindst de små hygger sig gevaldigt.
Nye beboer kommer til. Mange har lyst til fællesskabet og til 
at lære hinanden at kende.
	 Alt i alt er Glentevej et rart sted at bo.

	 Afdeling 6 - Glentevej husene

På Glentevej kan vi også hygge II

Af bestyrelsesmedlemmet i nr. 20 - Dina Jnsen

I juni var vi nogle beboere, der satte os sammen, fordi vi 
mente det var trist ikke at kende sin nabo. Udover dem man 
lige kender.
 Vi besluttede derfor at lave en gadefest med medbragt 
mad og drikkelse. Der var pæn tilslutning – på trods af at 
nogle havde andre planer. Så som ferie og fødselsdage.
 Vi var utrolig heldig. Solen skinnede og den smule vind 
der var – var nul problemo. Der var langbord under 
pavillionerne med læsider og lanterner.
 Grillene var tændt og senere hygge ved bål.
Samtaleemnerne var mange ( hus/have, børn osv) og 
latteren sungede, man kom hinanden ved. Vores mål var 
nået.  Ikke at vi nu skal sidde lårene af hinanden – men nu 
ved vi hvem vi siger ”Hej” til – måske give en hjælpende 
hånd. Som et reklameindslag ”Drømmen om at bo i 
rækkehus” siger ”komme hinanden ved over hækken....og 
lade børnene lege....og ikke leve stille ved siden af 
hinanden”.

Glentevejs fest var en succes når vi selv skal sige det.
Vi håber på endnu større tilslutning næste år. Selvom du 
måske ikke kan/vil/ønsker at spise med.

En Tak til dem i NR: 18
En særlig stor Tak til dem i NR: 29 som stillede hus/have til 
rådighed.
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 Afdeling 9 - Bispeløkken: 2 gange 55 års jubilæum

Af Jørgen Jørgensen 

Misse Nielsen
Jeg når lige at fange Misse Nielsen, inden hun stikker af i sin 
bil. Misse bor i Bispeløkken 1, og har boet der siden det blev 
bygget. Misse og hendes mand Markus kunne selv vælge 
lejligheden, da de søgte - 'Jeg ville gerne have haft et hus, 
idet jeg egentlig er fra landet, men det ville Markus ikke 
høre tale om, så det blev en lejlighed istedet', 
siger Misse.
 Misse er 89 år gammel og har stadig kørekort, ligesom 
hun stadig cykler. 'Niels Buch sagde at det var vigtigt at gøre 
gymnastik, især når man bliver ældre', siger hun. Hun er 
netop begyndt på sæsonens gymnastik og nupper tillige en 
halv time selv hver morgen.
 Hun griner højlydt, da jeg bemærker, at jeg nøjes med 
sengegymnastikken - 'det kan også gå an', mener hun - og 
jeg er en kende beroliget - det ville være fint at holde sig så 
rask og rørig som hende.
 'Da vi flyttede ind var der endnu ikke kommet gelænder 
på trapperne', siger hun og fortæller videre om, hvordan 
gulvet lignede en pony, da tæppet første gang blev taget af 
før en hovedrengøring.
 Der var kommet forkert lak på, og filten havde klistret til 
lakken, så gulvene var blevet lådne. SAB sendte en maler, 
der fik 'striglet' gulvene. 
 Misse vil gerne have lov at blive boende - lige til hun skal 
bæres ud, og hun har egentlig ikke så meget at brokke sig 
over.
 Dog synes hun at grafittien er ærgerlig - og jeg kan godt 
følge hende. Det er jo os selv, der betaler for at få det renset 
af.
 

Gudrun Jensen
Gudrun er ikke nem at få fat i, men på afdelingsmødet var 
hun tilstede, og jeg fangede hende til et hurtigt interview just 
foran dirigenten Jørgen Berg.
 Gudrun har siden den 1. September 1955 boet i den 
samme lejlighed. I den periode har Gudrun været aktiv i 
bestyrelsesarbejdet i mere end 10 år. 
 Gudrun kæmpede hårdt imod den omfattende 
renoveringen af afdeling 9, som i sidste ende betød en 
stigning i hendes husleje på 1.400 kr i 1989. 
 Gudrun husker, da formanden Albert Jensen og inepektør 
Julius stod udenfor døren på måtten i deres grønne galocher 
for at syne lejligheden.
 'Af med galocherne' fik de så besked på, og så sprang de 
synet over for den dag.
 Lejligheden som Gudrun bor i har hun selv ændret lidt 
mere ved end der blev gjort ved renoveringen - således har 
hun forsynet det lille køkken med en foldedør, så der 
er blevet plads til en lille spiseplads.
 Og så har jeg lovet at lade være med at skrive, at hun 
også har guldvandhaner. For det har hun nemlig ikke - men 
listelofter er det blevet til.

Den 1. september 1955 - for 55 år siden flyttede 
Misse Nielsen og Gudrun Jensen begge ind i hver 
deres lejlighed på Priorvej, der hører under 
afdeling 9 - Bispeløkken.
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Af Jørgen Jørgensen 

Preben Henriksen fyldte 75 år den 11. august 2010. I den 
forbindelse var der reception i hans hjem i Bispeløkken 4.
 Preben var den, der i sin tid lokkede mig ind i arbejdet 
med boligforeningen, og han 'styrer stadig for hårdt', som 
man siger når nogen har godt fat i tingene i en høj alder.
 Således er Preben den ekspert, jeg ringer til, når jeg har 
et tvivlsspørgsmål i arbejdet med afdelingsmøder i SAB.
 Preben betragter sig selv som en vandbærer i 
boligforeningen, han har aldrig takket nej til benarbejdet 
med at hænge plakater op eller dele materiale ud.
Lidt ligesom en hjælperytter i Tour de France.
 I de senere år har det dog været sparsomt med luften - 
det kniber med at få vejret, når han anstrenger sig for 
meget. Dog ikke mere end at han sidste år fra sit sygeleje på 
sygehuset fjernstyrede bestilling af mad og bus til 
afdelingsmødet på Christiansminde.
 Preben flyttede første gang ind i boligforeningen på Store 
Byhavevej i 1963, hvor han boede i 4-5 år. Siden har han 
boet både på Nylandsvej og i Munkevænget, hvor drengene 
er opdraget og har lært deres drengestreger. Preben har 
boet i Bispeløkken de seneste 10 år efter en periode med 
eget hus.
 Med de mange år i SAB kan Preben se tilbage på 
samarbejde med forretningsfører Grumløse og den 
knallertbårne inspektør Julius, samt den gamle formand 
Albert Jensen og dennes søn Robert, der siden 'arvede 
firmaet'.
 Politik har altid interreseret Preben, der sad i byrådet for 
S i perioden fra 1992 til 1996 med poster i Teknisk Udvalg 
og Socialt Udvalg.

 Jeg kender Preben som en mand med stort hjerterum 
overfor vores beboere - der skal også være plads til de, som 
stikker ud fra mængden og frem for alt plads til børnene.
 Nu vi er ved børnene - så er Prebens egen reception ikke 
den seneste, han har været til. Sønnen Kim har åbnet en 
grillbar bagved Aldi i Vestergade: 'der var fanme gang i 
den'.

Tillykke, Preben fra resten af bestyrelsen i afdeling 9.

 Afdeling 9 - Bispeløkken

 Afdeling 14 - Referat af ekstraordinært afdelingsmøde - helhedplanen

Af Erik Bang Boesen 

Endelig nåede vi så til det punkt hvor der sker noget. Og på 
grund af den store interesse omkring renoveringen af 
afdeling 14, Byparken og klyngehusene, startede mødet 
først ved 19:30 tiden.
 Afdelingsformanden John Mortensen bød alle velkommen 
og udtrykte sin tak for det meget store fremmøde af 
beboere. Herefter gav han ordet til den af forsamlingen 
vedtaget dirigent, formanden for SAB organisationsbestyrelse 
John Andersen. John Andersen takkede ligeledes for det 
store fremmøde og gav derpå ordet til Jørgen Wistesen 
Andersen fra Kuben Management, der i fællesskab med to 
tekniske rådgivere fra Rambøl gav en kort beskrivelse af hele 
renoveringsforløbet.
 Derefter nåede man så frem til selve afstemningen om 
renoveringsplanen, om hvorvidt man sagde ja tak eller nej til 

både renoveringen, såvel som til den økonomiske støtte fra 
landsbyggefonden.
 Der blev afstemt med håndsoprækning af røde kort, der 
blev talt op af et par udpegede stemmetællere og forslaget 
blev vedtaget med et overvældende ja-flertal på 258 
stemmer.
 Dermed har nu begge afdelinger, både afd. 14 og 16 
med et overvældende flertal sagt ja tak til renoveringsplanen, 
som nu vil udløse støtten fra Landsbyggefonden og køre sin 
planlagte gang.
Uden at lægge hovedet på blokken, er projektet planlagt til 
at begynde i efteråret 2010 og forventes færdig omkring 
2013.
 Man kan få yderligere oplysninger om projektet, såvel 
som man kan tilmelde sig de forskellige renoverings- og 
byggeudvalg i Anemonen.
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Af Ena Bøgwad

Det er med stor sorg, vi her til morgen modtog meddelelsen 
om Knud Simonsens død.
 Knud og hans kone gennem 55 år Lise, har i 20 år været 
med i Wiggers Parks hygge og bingoklub, som de var med til 
at starte, for netop 20 år siden, sammen med andre beboere 
her. Lise har været kasserer i samtlige år. Knud var først 
sekretær i mange år, de sidste 8 år var han en meget 
engageret formand for klubben. Den 18. september skulle 
klubben have holdt 20 år jubilæum, noget som Knud så frem 
til, men desværre skulle det ikke være sådan.
 Knud Simonsen var også i mange år formand for 
kolonihaven Solbakken, samt nogle år medlem af kolonihave 
kredsen. På Solbakken havde Knud og Lise deres dejlige 
have, som de begge gik op i med liv og sjæl indtil for et par 
år siden, hvor Knuds kræfter ikke længere slog helt til.
Han gik meget op i sin gerning som kolonihaveformand. Han 
og Lise arrangerede nogle rigtig hyggelige og gode Sankt 
Hans fester, hvor alle mødtes til en æbleskive, sang og 
musik. Knud gik ofte en tur gennem haven, og fik sig en 
sludder med de, som var til stede, det var der altid plads og 
tid til.       

Her i Wiggers park blev der hver anden tirsdag holdt bingo i 
hyggeklubben. Knud råbte op, så længe hans stemme slog 
til, og det altid med en eller anden spøjs bemærkning. Når 
amerikansk lotteri blev trukket ud, var ingen af os 
medlemmer i tvivl om, at Knuds medlemsnummer var 88, det 
havde vi megen morskab af. Nogle af medlemmerne er 
dårligt gående, men så hentede Knud dem i bilen – ingen 
skulle snydes for, at komme til bingo. Han og Lise 
arrangerede også nogle sjove og hyggelige fester om 
foråret og efteråret. Der blev også kørt ture ud i det "blå,", 
Man standsede på en eller anden hyggelig kro, hvor man fik 
noget god mad og en kop kaffe. Altid blev der sunget på 
disse ture – og Knud sang for. Han havde en rigtig god 
sangstemme.
 Her i Wiggers park var vi aldrig i tvivl om, hvor Knud var 
for enten sang han eller fløjtede glad. Hans glade fløjten er 
nu for altid forstummet. Vi vil savne den, Knud.
 Alle vore tanker og trøst går til Lise og familien.

Ære være Knud Simonsens minde.

På Wiggers Parks beboerforenings vegne.
Ena Bøgwad.

	 Afdeling 20 - Mindeord over Knud Simonsen

 Afdeling 20 - Ena Bøgwads 60 år fødselsdag

Af Aina Jørgensen

Ena Bøgwad har holdt åbent hus for alle beboere i Wiggers 
Park, samt for venner og bekendte i anledning af sin runde 
fødselsdag. Et stort tillykke med dagen skal lyde her fra 
redaktionen. 
 Ena er formand i Wiggers Park og har været det i 4 år, 
hun tager med glæde og stort engagement imod de næste 2 
år som formand. Hendes mand James er også i bestyrelsen. 
Fra mandag til fredag er deres hjem åbent om formiddagen 
for beboere med problemer vedrørende boligforeningen, og 
som Ena siger, så kan der jo komme andre ting frem vi også 
lige drøfter og finder en løsning på. 
 Ena er en formand af den ”gamle slags”. Hun er der for 
beboerne hele tiden, og mener det er beboernes ret til at 
bestemme over deres egen afdeling, og hun gør alt hvad der 
er i hendes magt for at hjælpe så det bliver sådan. Hun 
arbejder ikke for egen vindings skyld, men for at demokratiet 
skal fungere efter hensigten!!  

 Ena går meget op i samarbejde afdelingerne imellem – 
og Organationsbestyrelsen samarbejder hun lige så gerne 
med som med de ansatte. Ena sidder også i 
repræsentantskabet.
 Det er ikke mange formænd der vælger at holde sit 
privatliv og sit hjem så åbent for beboere at man inviterer en 
hel afdeling til fest sammen med ens private venner og 
familie, men sådan er Ena! Skal der være fest, så lad der 
være fest, og det blev der! 
 Sjældent har jeg set så mange gaver, blomster og kurve 
fyldt med alle mulige dejlige ting. Det var en dag hvor der 
blev festet og holdt taler så glædestårende trillede! 
 Enas personlighed spænder lige så vidt som 
aldersgruppen af hendes gæster!! Den ældste var næsten 90 
og den yngste sov så fint i sin barnevogn. Endnu engang 
tillykke til en vellidt og meget dygtig formand der med liv og 
sjæl går op i sin tillidspost som formand!  Jeg vil sige tak for 
en dejlig fest hvor min sangstemme dagen derpå var lidt 
”rusten i strålen” men jeg havde også brugt den flittigt til 
festen! 
	 Endnu engang tak for en dejlig fest. 	
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   Hvem blev formænd i SAB’s afdelinger?

Afdeling Formand Afdeling Formand
1. Nylandsvej

Torben Olsen - Nylandsvej 13
14. Byparken John Mortensen - Byparken 59, st. tv. mf.

3. Rødeledsvej
Torben Olsen - Nylandsvej 13

15. Hjortøvænget Henning Jensen - Hjortøvænge 8 

4. Brydevej Grete Hansen - Brydevej 23 16. Skovparken Jan Sundstrøm - Marslevvej 81, st. th.*

5. Glentevej - Blokke
John Andersen - Glentevej 13, st. th.

17. Svendborg-Bo Samme som 10. Strubjerg

6. Glentevej - Huse
John Andersen - Glentevej 13, st. th.

18. Bregnegårdsparken Organisationsbestyrelsen

7. St. Byhavevej Erling Sørensen - St. Byhavevej 5, st. th. * 19. Søsterhaven Jan Ranild - Søsterhaven 19

8. Strynøvej/Lyøvej Poul Erik Pedersen - Strynøvej 13, 1. th. 20. Wiggers Park Ena Bøgvad - Wiggers Park 24

9. Bispeløkken/
Priorvej

Preben Henriksen - Bispeløkken 4. st. th. 21. Solsikkevej Jonna Hansen - Solsikkevej 91

10. Struebjerg Steen Mørk - St. Byhavevej 53 22. Sofielund Henry Madsen - Sofielund 78

11. Munkevænget John Lauridsen - Munkevænget 3, 1. tv. 23. Troldehøj/
Kvistvænget

Organisationsbestyrelsen

12. Elmevænget John Hem - Elmevænget 21 24. Frøavlen Organisationsbestyrelsen

13. Sanddalsparken Carlo Christensen - Sanddalsparken 3, 2. th. * = Nyvalgt formand* = Nyvalgt formand

   Boligselskaberbes Landsforening, 3.kreds

Af Jørgen Jørgensen
Medlem af organisationsbestyrelsen

Svendborg Andels-boligforening har så vidt jeg ved 8 
pladser i BL's 3. kreds repræsentantskab.
 Det er dog kun lykkedes SAB at afsætte den ene, og 
det er til Bettina Henriksen, som bor i afd. 9, Bispeløkken.
Bettina fortæller, at hun foreløbigt har deltaget i 2 møder:
 
- et Kredsmøde, der foregik i Odense Koncerthus med 
deltagelse af blandt andet BL's formand, 
- samt en arbejdsweekend på Hotel Fåborg Fjord, med 
fokus på målsætninger for  BL 2010 - 2014 under 
overskriften: Danmarks Almene Boliger - et ordentligt tilbud 
på boligmarkedet.

På kredsmødet i Odense Koncerthus var der megen fokus 
på utidssvarende boliger fra 50'erne - den røde slum 
kaldes det med henvisning til vores pæne rødstensblokke
 I Fåborg har Bettina blandt andet været med til at 
diskutere, hvordan man fortsat kan sikre det frivillige 
engagement i beboerdemokratiet og sikre, at vi fortsat kan 
få nye folk tiltrukket til bestyrelserne.
 Mange andre steder end Svendborg har den også 
været gal med samarbejdet mellem boligforeninger og 
kommuner - også dette punkt arbejder man med i kreds 3 - 
og også på landsplan.

 Hvis jeg ikke har misforstået tingene helt, så skulle der 
stadig være ledige pladser -  7 ud af 8 til deltagelse i kreds 
3's møder. Bettina er indtil videre den eneste deltager fra 
Svendborg.

Bettina Henriksen fra afdeling 9 - Bispeløkken er 
SAB’s eneste repræsentant i BL’s 3. kreds 
repræsentantskab.
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	 SAB taber sag i Boligretten	

Af Thomas Jeppesen

For første gang i mange år, har Svendborg Andels-
Boligforening på vegne af en række lejere i en boligafdeling, 
anlagt en sag i boligretten. Boligforeningen ville opsige 
lejeaftalen med en lejer på grund af gentagne overtrædelser 
af husordenen og  tilsidesættelse af god skik og orden.
 Boligforeningen mente at overtrædelserne af såvel 
lejelovgivning som husordenen var af en karakter, der 
berettigede til en opsigelse.
 Boligrettens tre dommere var delte i spørgsmålet. To af 
dommerne vurderede, at boligforeningen ikke var berettiget 
til at opsige lejeaftalen.

De tre dommere var enige om - Citat fra dommen:
“Det lægges efter bevisførelsen til grund, at NN - særligt i 
sommerhalvåret - har tilsidesat god skik og orden, og udøvet 
en adfærd med høj musik, høj tale og råben samt 
bålafbrænding, som er til gene for andre lejere og personer, 
som bor i området.”

Men to af dommerne frifinder alligevel NN, med følgende 
begrundelse - citat fra dommen:
 “Efter bevisførelsen anses det for godtgjort, at NN har 
tilsidesat god skik og orden ved støjende adfærd som 
beskrevet i almenlejeloven. Det findes efter bevisførelsen ikke 
godtgjort, at støjgenerne fra NN’s lejlighed har karakter af 
chikane, uacceptabel støjende menneskelig adfærd og høj 
musik til væsentlig gene, eller at betingelserne i 
almenlejeloven i øvrigt er opfyldt. 

“Populært sagt, kan man vel sige at SAB og lejerne i 
afdelingen tabte 2-1.” siger direktør Jørgen Berg Jensen til 
SAB-Nyt og fortsætter: “Vi tager naturligvis dommen til 
efterretning, og har noteret os, at Boligretten i Svendborg 
ikke vurderer gener fra støj og bålafbrænding som værende 
en tilstrækkelig grov overtrædelse af husorden og 
lejelovgivningen til at vi kan skride til en opsigelse af en 
lejer.“

   www.danmarkbolig.dk

Af Thomas Jeppesen

Hvis du leder efter en ny almen bolig udenfor det område 
som Svendborg Andels-Boligforening dækker, kan 
www.danmarkbolig.dk være et godt sted at starte. 
 DanmarkBolig er en landsdækkende webportal med 
oplysninger om alle landets ca. 550.000 almene boliger. 
 Som boligsøgende kan du søge bredt på lejeboliger i hele 
landet. Du kan for eksempel:

•Søge hvor der er ledige almene boliger eller se hvor lange 
ventetiderne er
•Søge en bestemt boligtype (familie-, ungdoms- eller 
ældrebolig)
•Se størrelse og antal værelser, maksimum husleje og 
indskud
•Se oplysninger om tilgængelighed (f.eks. adgang med 
kørestol)
•Se regler om husdyr og særlig anvisningsret
•Se oplysninger om bygningens art (etagebyggeri, tæt/lav 
bebyggelse osv.)
•Ledige boliger

I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned.

Næste gang den 14. oktober, 11. november og den 9. december
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Beboerrådgiver Bente Kjær - 2338 9369

Lægevagten - 7011 0707

Falcks nøgleservice - 7010 2030

Skovbyhus (Steen Jørgensen) - 6220 1795 / 2338 9356

Beboerhuset “Skovly” (afd 20) - 6222 3723

   Bestilling fredag mellem kl. 16 - 17

Selskabslokale i Bregnegårdsparken -  6221 0149 / 6171 0556

   Bestilling torsdag mellem kl. 16 - 18

YoySee (TV og radio)	 -	 8080 4050

TDC (Kundeservice)	 -	 8008 4040

TDC (Regninger)	 -	 8080 4045

Sydfyns Intranet	 -	 6221 2771

Alkolinien (anonym og gratis)	 -	 8033 0610

Børnetelefonen (Anonym og gratis) - 3555 5555

Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 - 9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer

Varmemester 	 -	 ring	 6221 1976 (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester)

Øvrige

Nyttige telefonnumre

Svendborg Andels-Boligforening - 6221 1976
Åbningstider: Mandag - onsdag  9:30 - 13:00

	 	 Torsdag	 	 9:30 - 13:00 & 15:30 - 16:45

	 	 Fredag	 	 9:30 - 12:00

Der afholdes bankospil i 
Skovbyhus i salen klokken 18:45 
på disse datoer 

29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november
8. december

Venlig hilsen for bestyrelsen
Birthe Frederiksen

Alle er 
Velkommen

Deadlines for SAB-Nyt

2010
Nr. 4 - Mandag den 6. december

2011
Nr. 1 - Mandag den 7. marts
Nr. 2 - Mandag den 6. juni
Nr. 3 - Mandag den 12. september
Nr. 4 - Mandag den 5. december

Af hensyn til falck og brand-væsen må der ikke 

stå fodtøj eller andet i opgangene.

Deadline for næste nummer af SAB-Nyt ermandag den 6. december


